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TATA IBADAH
PERSIAPAN
 Tim SatGas menyambut jemaat dengan mengikuti Protokol
Kesehatan
 Doa para presbiter di konsistori
UCAPAN SELAMAT DATANG
P2
Ibu - Bapak, keluarga yang ada di rumah, dan jemaat yang

berhimpun di gereja Kharisma ini: SELAMAT PAGI.
Dengan penuh sukacita dan dalam persekutuan kasih Allah
mari kita beribadah di Hari Minggu pertama EPIFANIA I
Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini membawa sukacita
bagi kita dan berkenan di hadapan Tuhan.
Pemberitaan Firman pada ibadah ini disampaikan oleh
Pendeta Dina M.T.Meiyer - Hallatu , Pendeta GPIB anggota
Departemen Teologi Majelis Sinode GPIB.
…. hening

MENGHADAP

TUHAN

AJAKAN BERIBADAH
P2
Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan

yang hadir di tengah persekutuan kita.
KJ 1

Reff:

HALELUYA! PUJILAH
Haleluya! Pujilah Allah Yang Agung, Mahaesa!
Dalam Kristus kita kenal Allah Yang Hidup, Bapa kekal!

Langit, buana semesta patut memuji kuasa-Nya,
karna berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Reff:

--- prosesi membawa Alkitab,
simbol kehadiran Tuhan, dipercayakan kepada PF --Reff:

Haleluya! Pujilah Allah Yang Agung, Mahaesa!
Dalam Kristus kita kenal Allah Yang Hidup, Bapa kekal!

Wahai dunia, soraklah! Angkat suaramu, nyanyilah!
Tabuhlah tifa dan gendang, iringi puji dalam tembang! Reff:
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VOTUM
PF
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan
yang menjadikan langit dan bumi.
Jem
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NAS PEMBIMBING
YESAYA 40:28
PF
“Tidakkah kautahu, dan tidakkah kaudengar?
TUHAN ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke
ujung;
Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga
pengertian-Nya.”
SALAM
PF
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita,
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Jem
DAN MENYERTAIMU JUGA.
KJ 4
HAI, MARI SEMBAH
Buana penuh mujizat ajaib,
ya Khalik, Engkau membuatnya baik.
Engkau memisahkan daratan dan laut
dengan kuasa firman : besarlah Engkau!
Pengasuhan-Mu betapa megah:
udara dan t'rang menyatakannya,
embun bertetesan dan hutan sejuk,
lembah maupun bukit cermin kasih-Mu!

.... duduk
DOA HARI INI
P2
Di hari minggu pertama EPIFANIA, umat Tuhan mari berdoa:
... ...
Nyanyian Umat
KJ 4
HAI, MARI SEMBAH
Umat-Mu lemah dan dari debu,
tetap memegang janji-Mu teguh.
Kasih setia-Mu berlimpah terus,
Ya Khalik, Pembela dan Kawan kudus!
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Ya Mahabesar, kekal kasih-Mu;
malaikat memb'ri pujian merdu,
pun kami, mahluk-Mu kecil dan lemah,
mengangkat pujian serta menyembah.

PEMBERITAAN

FIRMAN

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS
PF
...
PEMBACAAN ALKITAB
PF
Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan:

Haleluya!

GB 393
Jem

Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah.
Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah!

P3

Pembacaan Alkitab pada hari ini dari MAZMUR 104 : 1 – 5,
akan kita bacakan secara bergantian. Mari kita bermazmur .
. . . . ..
Demikian pembacaan Alkitab
Hendaklah Firman-Nya diam dengan segala kekayaannya
di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah.

PF

Jem

GB 392b
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan:
Ya Bapa, Put'ra, Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya.
.. duduk

KHOTBAH

“MENIKMATI ALAM, MEMUJI ALLAH”
saat teduh
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JAWABAN

JEMAAT

KJ 63 TUHAN, KARYAMU SUNGGUH BESAR
Tuhan, karya-Mu sungguh besar, ya Khalik semesta:
bintang dan bulan, surya terang,
gunung, lembah yang tinggi rendah, laut yang dalam,
sungai kecil ciptaan firman-Mu.
Tuhan, curahkanlah kasih-Mu, lindungi umat-Mu.
Biarlah Roh-Mu tinggal serta dan memb'ri kami hidup kekal.
Tuhan, dengarlah doa syukur, pujian pada-Mu.
Pengakuan Iman Rasuli

berdiri ... duduk
DOA SYAFAAT

dox KJ 474
PENGUCAPAN SYUKUR
P4
Saudara-saudara, marilah kita mengungkapkan syukur kita

kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya.
Dengarlah nas Alkitab dari Mazmur 96 : 8 yang menyatakan:
”Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah
persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya.”

Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara.
 KJ 68
TAHUKAH KAMU JUMLAH BINTANG
Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah
dan berapa jumlah awan mengitari dunia?
Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa
dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar.

umat berkesempatan memberi
Persembahan Syukur Khusus dan Persembahan sukarela
Tahukah kamu jumlah ikan di samud'ra, berenang
dan berapa burung-burung di udara, yang terbang?
Tuhan Allah Penciptanya; satu-satu dikenal-Nya.
Semuanya pun senang, semuanya pun senang.
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DOA SYUKUR
P4
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini

kepada Tuhan dalam doa syukur :
Allah, sumber hidup dan kehidupan kami, orang percaya.
Terimalah persembahan kami ini sebagai tanda syukur
dan kesediaan memberi kehidupan yang berkenan kepada-Mu.
Berkatilah ya Tuhan, apa yang telah kami beri dengan
ketulusan hati,
dan pakailah hidup kami untuk menolong dan menguatkan
sesama
dalam kekurangan bahkan dalam kelemahan tubuhnya.
Dengan kasih Tuhan, mampukanlah kami menjadi berkat
dengan saling memberkati.
Dalam nama Yesus, kami berdoa, Amin.
... duduk

PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT
P5
……
AMANAT PENGUTUSAN
PF

jemaat berdiri

…….
 KJ 68
TAHUKAH KAMU JUMLAH BINTANG
Tahukah kamu jumlah anak di seluruh dunia
bangun tidur tiap pagi dengan hati yang cerah?
Allah Bapa dalam sorga mengindahkan semuanya;
Kau pun diindahkan-Nya, kau pun diindahkan-Nya.

BERKAT
PF
.…
KJ 478a
Jem

Amin, Amin, Amin
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